Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa
12.10.2017 o 16,30 hod. v budove KD.

Prítomní: poslanci OcZ a starostka podľa prezenčnej listiny, A. Lakotova – Klub seniorovov,
Mgr. M. Bulková
Neprítomní: --Ospravedlnení: M. Fabian

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka
obce Ing. Silvia Masárová, ktorá privítala prítomných poslancov na riadnom zasadnutí OcZ.
Starostka obce na základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť. Písaním
zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila poslancov Mareka Bulka a Petra Baca.

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schvaľovanie predložených žiadostí
4. Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov
5. Schvaľovanie

plánu

kontinuálneho

vzdelávania

pedagogických

zamestnancov
6. Úprava rozpočtu o RF a schvaľovanie použitia RF
7. Schvaľovanie audítorskej správy a výroku audítora za r. 2016
8. Projekt Ohrady
9. Rôzne
10. Záver

Hlasovanie o programe:
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Starostka skonštatovala, že program bol schválený.

a odborných

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia OcZ vykonala starostka obce Ing.
Silvia Masárová. Konštatovala, že:
Uznesenie č. 219/2017 z 20.9.2017 – splnené – vydanie rozkopávkového povolenia
miestnych komunikácií pre inžinierske siete pre spoločnosť Západoslovenská distribučná,
a.s.
Uznesenie č. 220/2017 z 20.9.2017 – splnené – vydané stanovisko pre spoločnosť
Západoslovenská distribučná, a.s. vo veci pripojenia A. Bulka na NN sieť.
Uznesenie č. 221/2017 z 20.9.2017 – splnené - Dodatok k zmluve so spoločnosťou Slovak
Telekom, a.s., IČO: 35 763 469 podpísanú starostkou obce o poskytovaní verejných služieb.
Uznesenie č. 222/2017 z 20.9.2017 – splnené - Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere
č. 618/2017/UZ zo dňa 03.07.2017.
Uznesenie č. 223/2017 z 20.9.2017 – splnené - Zmluva o poskytnutí FP č. 117-511-02763
uzatvorenú s Fondom na podporu umenia, IČO: 42 418 933.
Uznesenie č. 224/2017 z 20.9.2017 – splnené - Zmluva so spoločnosťou STACON, s.r.o., ktorá
je víťazom súťaže o dielo „Obecný úrad Veľké Bierovce, zvýšenie energetickej náročnosti
objektu – II. etapa“, IČO: 36 351 521.
Uznesenie č. 225/2017 z 20.9.2017 – splnené - Správa HK obce za 1. polrok 2017
Uznesenie č. 226/2017 z 20.9.201 – splnené - čerpanie rozpočtu obce a rozpočtové
hospodárenie obce za III.Q.2017
Uznesenie č. 227/2017 z 20.9.2017 – splnené - úprava rozpočtu za III.Q 2017
Uznesenie č. 228/2017 z 20.9.2017 – splnené - Výročná správa za rok 2016.
Uznesenie č. 229/2017 z 20.9.2017 – splnené - Podmienky súťaže „Obecný úrad Veľké
Bierovce, Zvýšenie energetickej účinnosti objektu – III. etapa“ za účelom zrealizovania
fasády.

ad. 3. / Schvaľovanie predložených žiadostí
1. Spoločnosť Property Investment, zastúpená p. Vladimírom Komendom požiadala
o odkúpenie pozemkov v obci za účelom podnikania vo forme vytvorenia logistického
centra, teda vybudovania priemyselných hál.
Starostka poslancov oboznámila s doterajšou komunikáciou a to hlavne s týmito
dôležitými skutočnosťami:

 Spoločnosť sa orientuje na celý región a iné okolité obce, nie výhradne na našu
obec
 Predmetom záujmu je 70.000 až 500.000 m2
 Zástupcovia obce dobre strážia plnenie UP, kde je jasne stanovené, že v obci sa
môže realizovať výlučne IBV
 „potreby priemyslu“ by sa v zmysle UP obce mali sústreďovať výhradne v časti,
kde podnikajú iné spoločnosti – Dalioil, Goral, Bolech, Bioplyn a pod., tak, aby
ostala zachovaná myšlienka pokojného a bezpečného bývania v obci mimo
kamiónovej dopravy alebo iných nežiadúcich vplyvov (hluk, zápach a pod.)
 Obec nemá záujem predávať ornú pôdu na podnikateľské účely.
Poslanci si prezreli UP obce aj Kat mapu a odsúhlasili starostke poskytnúť kontakt
na šéfa urbáru, nakoľko vlastníkom pôdy v tej oblasti nie je obec, ale jednotliví
členovia urbáru.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

0

0

4

Uznesenie č. 230/2017 z 12.10.2017
Obecné zastupiteľstvo:
A) zamieta žiadosť o kúpu pozemkov v obci za účelom vybudovania logistického parku
B) odporúča starostke odkomunikovať kontakt na príslušný urbár

2. RK cirkev, Biskupský úrad, Diecézny školský úrad požiadal obec o každoročný príspevok
na CVČ pre jedného žiada. Starostka informovala poslancov, že túto vec vo svojej
kompetencii riešila tak, ako roky predtým. Poslanci uvedené skutočnosti zobrali na
vedomie.
Uznesenie č. 231/2017 z 12.10.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie zo žiadosti o FP na CVČ pre Biskupstvo NR.
3. P. Herák predložil žiadosť o prenájom budovy bývalej ZŠ za účelom zriadenia show
room-u. Nakoľko je po statickom posúdení budova v havarijnom stave a zároveň
odpojená od všetkých IS a je pripravený projekt na rekonštrukciu tejto budovy, avšak
doposiaľ nebola vydaná vhodná výzva na predkladanie žiadostí o FP na takýto typ
rekonštrukcie, poslanci sa dohodli žiadosť zamietnuť.

HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

0

0

4

Uznesenie č. 232/2017 z 12.10.2017
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť o prenájom budovy bývalej ZŠ za účelom zriadenia
show room-u.

ad. 4. / Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov
Starostka predložila poslancom Zmluvu o odovzdávaní odpadových vôd VK. Č. 89/2017 a to
pre budovu KD a MŠ, ktoré sú konečne pripojené na kanalizáciu. Zmluva je štandardná ako pri
pripojení FO.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 233/2017 z 12.10.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o odovzdávaní odpadových vôd VK. Č. 89/2017 so
spoločnosťou TVK, a.s., IČO: 36302724

ad. 5. / Schvaľovanie plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných
zamestnancov
Riaditeľka MŠ predložila k schvaľovaniu plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických
a odborných zamestnancov, ktorý si poslanci pozreli a pristúpili k hlasovaniu.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 234/2017 z 12.10.2017
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických

a odborných zamestnancov.

ad. 6./ Úprava rozpočtu o RF a schvaľovanie použitia RF
Starostka predložila úpravu rozpočtu k 12.10.2017, kde sa začleňuje RF vo výške 26.850,- do
príjmov aj do kapitálových výdavkov - celkové príjmy a výdavky rozpočtu sa teda zvýšili o výšku

FP v RF a zároveň predložila požiadavku, aby sa z týchto FP hradila rekonštrukcia budovy OcÚ,
aj keď tento účel už bol prerokovávaný začiatkom roka 2017, keď sa začali poruchy na budove.
Poslanci si prešli postupne predložený materiál, starostka odpovedala na ich otázky:
 K úprave rozpočtu
 K rekonštrukcii budovy OcÚ a
 Tiež k plánovanej rekonštrukcii NN na cesta od parku po hlavnú I/9 a s tým súvisiace
osvetlenie a aj ozvučenie cesty v správe obce, kde je zahrnutý náklad na projekt a
vyjadrovačky k ÚP a SP VO v 1.700,-€
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 235/2017 z 12.10.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A) úpravu rozpočtu k 12.10.2017, kde sa začleňuje RF vo výške 26.850,- do príjmov aj
do kapitálových výdavkov obce
B) použitie rezervného fondu vo výške 26.850,- eur na rekonštrukciu OcÚ do konca
roka 2017
C) rezervného fondu na projekt verejného osvetlenia v sume 1.700,- €

ad. 7./ Schvaľovanie audítorskej správy a výroku audítora za r. 2016
Audítorka predložila k rukám starostky audítorskú správu a výrok audítora za r. 2016
a tá ju následne predložila poslancom a HK obce k preštudovaniu a prejednaniu.
Správa vrátane výroku bude riadne zverejnená. Poslanci ani HK obce nemali výhrady
k obsahu správy ani k záverečnému výroku a pristúpili k schvaľovaniu.
Starostka navrhla, aby pre rok 2017 bola oslovená audítorka opätovne.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 236/2017 z 12.10.2017
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Audítorskú správu za r. 2016 a Výrok
audítora za r. 2016
B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje audítora pre rok 2017 Ing. Ďuržovú

ad. 8./ Prejednanie projektu OHRADY
A) Starostka predložila poslancom ZP k preštudovaniu, kde bola stanovená jednotková
hodnota pozemku na 20,00€ na parcely projektu OHRADY. Poslanci prebrali postupne
podmienky predaja verejnou súťažou, kde právnička obce postupne vysvetľovala
možnosti obce a odpovedala poslancom na otázky a jednotlivé možnosti predaja.
Poslanci pokračovali v diskusii o cene a o súťažných podmienkach, o rozsahu a spôsobe
predaja. Táto téma je dlhodobo diskutovaná na zasadnutiach OCZ. Starostka opätovne
požiadala poslancov, aby našli spoločný termín tak, aby sa na hlasovaní o predaji
podieľali všetci poslanci. Do ďalšieho zasadnutia OcZ starostka s právničkou predložia
kompletný materiál na schvaľovanie tak, ako bolo dohodnuté na prerokovaní.

ad. 9. Rôzne
1. Starostka predložila poslancom prehľad plnenia voči spoločnému stavebnému úradu
a skonštatovala, že za opätovné zvýšenie poplatku na občana nezahlasovala. K celej
problematike sa bude potrebné vrátiť začiatkom roka 2018, kedy bude starostka
predkladať náklady a aj počet podaní.
2. Starostka informovala poslancov, ako prebieha projekt OSVETLENIE, že je vo fáze
vyžiadania vyjadrovačiek a následne, keď budú všetky podá žiadosť o ÚK a SP na
stavebný úrad Opatovce.
3. Starostka požiadala poslancov o odsúhlasenie zámeru podať žiadosť na refinancovanie
rekonštrukcie budovy OcÚ z fonrov, konkrétne zo 7.4. v prípade, že sú akceptovateľné
refundácie. Ak je možnosť žiadať na iné už pripravené projekty, je potrené vynaložiť
max. úsilie o úspešné podanie žiadostí.
4. Starostka informovala poslancov o medializovanej kauze odobrania licencii niektorým
OZV, aj nami zazmluvnenému partnerovi spoločnosti SLOVMAS. O ďalšom vývoji
a výsledkoch jednania bude starostka priebežne informovať. Zatiaľ nie veľmi úspešne
prebiehajú jednania o navýšení počtu nádob na separáty, hlavne plast a sklo, ktorých
kapacita dlhodobo nepostačuje o čom svedčia aj výťažnosti z nádob.
Opätovne sa preberal problém s neporiadkom na zbernom mieste a možnostiach
riešenia tohto problému, napr. kamerovým systémom a ďalším spôsobom
monitorovania tohto priestoru. Zatiaľ pracovníci zaradený na aktivačné práce
pravidelne upratujú rozhádzané separáty po našich občanoch.

ad. 10./ Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na OCZ.

Prílohy:
1. Zmluva o odovzdávaní odpadových vôd VK. Č. 89/2017 so spoločnosťou TVK, a.s., IČO:
36302724
2. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
3. Úprava rozpočtu o RF a schvaľovanie použitia RF
4. Audítorská správy a výrok audítora za r. 2016

Vo Veľkých Bierovciach, 13.10.2017.

Overovatelia zápisnice:

Marek Bulko _____________________
Bc. Peter Baco ____________________

Ing. Silvia Masárová, starostka

